USA: Flyveseddel fra LaRouchePAC for
at standse nedtællingen
til termonuklear krig uddelt over
hele USA: At være eller ikke være
Det er spørgsmålet, som enhver mand og kvinde og ethvert barn på denne planet må
tage stilling til i løbet af de næste 20 dage, for Barack Obamas fortsatte
forbliven i Det hvide Hus betyder, at vi befinder os under nedtælling til
termonuklear krig.
Lyndon LaRouche udtrykte med stor veltalenhed det egentlige spørgsmål, som vi
hver især konfronteres med i dette øjeblik, på sit webcast 7. februar, som
handlede om udødelighed, som mennesker konfronteres med i perioder med store
krige:
» … den menneskelige organisme har to afgørende punkter. Det ene er den
menneskelige hjerne; det andet er det menneskelige sind. Det menneskelige sind
er et produkt af den noetiske proces, der indvirker på hjernen. Når man derfor
dør (som menneske), hvis man er en forsker, så er man død. Man er gjort tavs;
ens organisme fungerer ikke længere. Men når man ser på tilfældet Max Planck,
eller Albert Einstein, Nicolaus Cusanus, eller Brunelleschi, Kepler og Leibniz,
ser man processen med at opdage [videnskabelige] principper!«
»Hvad sker der, når vi dør, hvis man er et kreativt menneske, og man så dør: man
bliver det, man kalder udødelig; for det, man har gjort, er, at man har givet
andre omkring sig oplevelsen af at gøre opdagelser.«
Hvis denne krig får lov at bryde ud pga. af den manglende fjernelse af Obama fra
embedet gennem impeachment (rigsretssag), hvad ville da være meningen med dit
liv, eller de store videnskabsmænds liv, som vi nævnte ovenfor?
Hele det anglo-hollandske finanssystem og monetære system er bankerot uden håb
om redning. Denne disintegrationsproces er nu nået frem til en sammenbrudsfase,
hvor Federal Reserve forsøger at nedskalere den hyperinflationsskabende politik,
der blev vedtaget tilbage i 2007 og fortsat med uformindsket styrke i form af et
orgie af »kvantitative lempelser«. Endnu mens Federal Reserve forsigtigt er
begyndt at »aftrappe« de 85 mia. dollars om måneden, som gives som bailout
(redningspakke) til de største og mest sårbare banker på Wall Street og i
Europa, har et tilbageslag, med kapitalflugt væk fra de spirende markeder,

allerede sat ind. I sidste uge advarede en medarbejderrapport fra Den
internationale Betalingsbank (BIS) om de farlige konsekvenser af denne omvendte
flugt af gearet kapital i sikkerhed i den amerikanske dollar. En tidligere IMFrapport advarede om, at gældsættelsen i den avancerede sektor er den største i
200 år. Alt dette er tegn på hele det globale finanssystems snarlige undergang,
et eksplosivt kollaps, som vil slå til med mest ødelæggende kraft i det
transatlantiske område.
Der er denne umiddelbart forestående sammenbrudskrise, som er den primære
drivkraft mod generel krig. De anglo-hollandske[1] kredse i London, på Wall
Street og i de øvre rangklasser af det britiske royale establishment er totalt
hensynsløst besluttet på at beholde deres magt under dette kollaps, og de ser
krig som deres bedste chance.
Situationen i Ukraine, hvor embedsmænd fra Obamas regering som Victoria Nuland
åbenlyst støtter de neo-nazistiske arvtagere efter Hitler-kollaboratøren Stepan
Bandera, udgør den mest dramatiske trussel på grænsen til Rusland, men den er
ikke den eneste. Der er terrortruslerne mod Rusland, som kommer via Tjetjenien
og Dagestan, for ikke at tale om den syriske situation, der bliver værre for
hver dag, der går, og hvor Obama anerkender en invasionshær, hvis basis udgøres
af al-Qaeda, som en oppositionsbevægelse.
Obamas fjernelse fra magten gennem impeachment er den eneste, sikre måde til
tage denne nedtælling til atomkrig af bordet. At Barack Obama indtager Det hvide
Hus betyder, at briterne har fingeren på aftrækkeren, der kan udløse atomkrig.
Han må omgående fjernes fra embedet, og den originale Glass/Steagall-lov fra
Franklin Roosevelts tid må genindføres, som for bestandig vil gøre Obamas Wall
Street og hans London-kontrollører bankerot.
Ring til dine kongresmedlemmer og senatorer i dag og kræv, at Obama fjernes
gennem impeachment nu, med det formål at tage en termonuklear Tredje Verdenskrig
af bordet. Uddel denne flyveseddel og øvrige dokumentation fra LaRouchePAC.com
websiden til naboer og venner, og få også dem til at ringe til Kongressen!
Vi forhindrede Obama i at angribe Syrien; vi kan fjerne ham gennem impeachment
nu.

[1] Det britiske Imperium

